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 خفای مطلق يا نسبی اليه های شخصيت انسان
 رد چه نوع خفايي دارد؟ و بخش های مخفی وجود داها اليه قوا وبحث سوم اين است که اگر 

 مطلق و نسبیخفاي 

از ناحيه  از شخصيت که به طور کلی يک بخشمقصود از مطلق و نسبی در اينجا اين است که 

ن�د ممک�ن اس�ت ب�ه چهر از آن آگاه شد شناخت و نتوا؛ اصال نمی خود انسان قابل شناخت نيست

وحيانی يا عقالن�ی اثب�ات بکن�يم ک�ه الي�ه يا با يک روش های علمی يا روش های  آثارش پي برد

هايي نهان و مخفي در اليه هاي وجودي انسان هست که خود انسان به آن واقف نيست يا اين که 

ص بازش�ناخت بش�ود هرچن�د دش�وار و علي االصول قاب�ل بازشناس�ي باش�د و از ناحي�ه خ�ود ش�خ

 مشکل است.

مقصود از خفای مطلق اين است که خود شخص نمی تواند به آن دسترس�ی پي�دا بکن�د و بنابراين 

است ک�ه امک�ان دسترس�ی ب�ه آن از ناحي�ه خ�ود ش�خص وج�ود دارد ول�و دش�وار اين نسبی  خفاي

 باشد.

 تفسير صحيح در مورد خفای مطلق يا نسبی اليه های پنهان

در تفسير آن چه که از فرويد نقل شده و گاهی هم مکاتب ديگری است که يک مقدار به اين اليه 

های مخفی توجه دارند دو تفسير از آن می ت�وان ارائ�ه داد ک�ه ش�ايد تفس�ير ص�حيح ت�رش را ک�ه 

بيشتر معتقد دارد اين است که فرويد می گويد اينها خفای مطلق دارند يعنی قابل دسترس�ی ب�رای 

د شخص نيست و اصل آن نهاد و ذات آن نهاد و بخش اصلی شخصيت ـ آن را بخ�ش اص�لی خو

هم می دانند ـ اگر قابل شناخت هم هست برای ديگران ، يا برای خود او با عالئم و شواهد است 

و يا به ظواهر و نمودهای آن می تواند دسترسی پيدا بکند، آنچ�ه از کلم�ات او اس�تفاده م�ی ش�ود 

اين يک تفسير اس�ت ک�ه اگ�ر اي�ن تفس�ير ص�حيح باش�د در اي�ن ص�ورت نظ�ر او  ت.اظهر اين اس

خفای مطلق می شود؛ چون مطلق به اين معنی که حتی از راه نمودها و ظواهر و با روش های 

علمی آن را از بيرون نمی شود او را شناخت آن که نمی شود گف�ت ب�ه هرح�ال هم�ين ک�ه داري�م 

روشی امکان شناختش بوده است، بنابراين مطلِق مطلق به آن  بحثش می کنيم معلوم است با يک

 .معنی هم کسی نمی گويد ، به اين معنايی که ما اينجا تفسير کرديم 
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 ديدگاه های موجود در مورد مطلق و نسبی بودن اليه های شخصيت

 نظريه فرويد و تابعين فرويدـ ۱
فرويد را قبول دارن�د مطل�ق ب�ه  که حرفهای ديگريک نظر اين است که مقصود فرويد و بعضی 

اين معناست گرچه از راه عالئم و شواهد و با يک روشهای بيرونی می توان به آن وق�وف پي�دا 

اين که م�ی گ�وييم خف�ا دارد در دي�دگاه فروي�د،  هم دادند و گفتندالبته کسانی احتمال مخالف  ؛کرد

. ب�ه اي�ن .ی درون ک�اوی وخفای مطلقی نيست و می شود به هر حال با يک ش�کلی ب�ا روش ه�ا

  .راه پيدا کرد ولی اين بيشتر اين جوری که کتابهای تفسير نظر ايشان است

 ديدگاه عقلي ـ۲
اگر با نگاه قرآنی ـ عقلی بخواهيم يک تحليلی ارائه بدهيم و اين نظر را نقد و بررس�ی بکن�يم ب�ه 

ي�ات و خيل�ي از مع�ارف ت�وان از برخ�ي آنظر می آيد که آن آگاهی های مخفی که به نحوی م�ی 

استظهار کرد مثال اي�ن آي�ه را بررس�ی نک�رديم ( ق�د أفل�ح م�ن زکيه�ا و ق�د  و استشعار ديگراسالم

چ�ه ک�ه در مق�اييس آم�ده اس�ت تدس�يه ب�ه معن�ای ن�وعی مخف�ی ابرآنخاب م�ن دس�يها ) آن دس�يها بن

تفاص�يل  کردن است يا جاهای ديگری که شواهد ديگری هم وجود دارد که در ضمن بحث ه�ا و

 مباحث باز هم به آن اشاره می کنيم. 

باالخره يک چيزهای مخفی و نهانی دارد ولی با نگاه اسالم نمی شود گفت يک خفای مطلقی که 

علی االصول شخص نتواند به آن دسترسی پيدا بکند بلکه به عک�س ب�ه نظ�ر م�ی آي�د ه�م ب�ا عل�م 

ز همان شناخت حضوری است حضوری، هم با حتی يک نوع علم حصولی که عکس برداری ا

، از نظ�ر عقل�ی اي�ن ط�ور اس�ت ر حيطه نفس است برايمان محقق اس�تامکان شناخت آنچه که د

اس�ت و هرچ�ه در حيط�ه او  برای اين که از نظر عقلی نفس ام�ر واح�دی اس�ت و موج�ود مج�رد

د ک�ه نمی تواند بگوييم ي�ک ج�ايی م�ی رس� باشد، هرچه قدر هم دامنه داشته باشد دراعماق وجود

 .علی االصول نمی تواند به آن برسد، علی االصول امکان دسترسی به آن هست

 داليل قابل شناخت بودن اليه هاي شخصيت انسان
اي��ن و پ��س آنچ��ه ک��ه از بخ��ش ه��ای پنه��ان در شخص��يت وج��ود دارد و امک��ان اثب��اتش ه��م هس��ت 

ب�ل ش�ناخت و معرف�ت و علی االص�ول قابه داليلي ويژگی را در ديدگاه اسالمی ـ قرآنی دارد که 

  :وقوف است
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 دليل عقلييک : 
دليل اول ، دليل عقلی است برای اين که فرض است همه اينها جزء قوای نفس ، يا تجليات نفس 

است و وابسته به نفس است؛ چون اگر اين گونه نباشد ديگر از مراتب نفس به شمار نم�ی آي�د و 

 اين مقدمه اول است.

 مجرد بودن نفسدو: 

 م مجرد به خودشسه: عل
د هم آگاهی شیء به د است و مجرّ نفس امر مجرّ  طرف از يكاست که  و سوم دليل و مقدمه دوم

هم از اصول ثابت شده فلسفی است و با ضّم اين دو مقدمه ي�ا مورد خود، مجرد به خودش ، اين 

ت ک�ه از سه مقدمه در حقيقت اين نتيجه را می گيريم که قوا يا ام�ور پنه�ان نف�س ف�رض اي�ن اس�

،  اين که مجرد علم او دوم، اين که نفس امر مجرد است  اوالً توابع نفس و وابسته به نفس است 

يما نمی خواهيم بحث عقلی بنابراين از نظر عقلی ما مستق ؛سهبه خودش و قوای آن ذاتی اوست 

مخف�ی و و همه اين مقدمات اثبات شده است و قابل قبول است و بر اس�اس اينه�ا اگ�ر چي�ز بکنيم 

سّر و اخفايی وجود داشته باشد اين جور نيست که بگوييم علی االصول نمی تواند مورد شناخت 

قرار بگيرد بنابراين مورد شناخت حضوری هست و هرچه هم مورد شناخت حضوری باش�د ب�ا 

که دشوار ولو اين قابل تبديل به علم حصولی است علي االصوليک شناخت ثانوی و نگاه ثانوی 

( و غالبا از آن غافل باشند و امثال اينها ، يا در شرايطی قرار بگيرند که اصال نمی تواند و باشد

صنعا) چنان در اين حسبان و خيال قرار گرفته که اصال نمی تواند به  يحسنونهم يحسبون انهم 

آن برسد و توجه بکند يا ( أنساهم أنفسهم ) اي�ن م�وارد هس�ت و گ�اهی ب�ه اي�ن درج�ات م�ی رس�د 

در عين حال همه اينها علی االصول از نظر عقلی قابل بازشناسی و بازشناخت است هم به  ولی

شکل حضوری و هم به شکل حصولی ، بر اساس همين استدالل عقلی ک�ه مبتن�ی ب�ر س�ه مقدم�ه 

است ، علم حصوليش ميسر می شود و بر اساس يک استدالل ديگری که هرچه معلوم حضوری 

و بحث آن امر نيز برايش هست  امکانعلي االصول حصولی هست ،  باشد امکان تبدلش به علم

  .دوم را ثابت می کند

وج�ود ب�ه اي�ن ک�ه در  ( فرويد ي�ا ه�ر ک�س ديگ�ر)بنابراين اگر يک ديدگاهی در روان شناسی باشد 

، ي�ک آگ�اهی اس�ت، ي�ک معرفت�ی اس�ت ک�ه ، يک قوه، دانش اس�تآدمی يک نهاد ناخودآگاه است
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اخت يعنی خود آن شخص نمی تواند آن را بشناسد و واکاوی بکن�د و بشناس�د نمی توان آن را شن

 ه نظر می آيد اين نظر درست نيست؛ بنابراين از اين طرق مي توان بدان پي برد:، ب

 .از بيرون که او هم قبول دارداز راه عالئم و آثار شناخت ـ ۱

 .ص از راه عالئم و آثار بشناسد خود شخـ ۲

 .به نحوعلم حضوری به آن آگاهی پيدا کرد علی االصولمستقيم او را ـ ۳

  .به نحو علم حصولی باز به خود آن توجه پيدا بکند و بازشناسی بکندـ ٤

 .قابل اثبات است با براهين عقلي و فلسفي هرچهارتا مطلب

نج�ا ه�م ش�واهدی وج�ود دارد ک�ه از هم�ان اي ررس�ي كن�يماگر با رويکرد قرآنی و متن دينی ه�م ب

يی که قبال خوانديم يا چيزهايی ک�ه اآلن اض�افه م�ی کن�يم ک�ه آنه�ا نش�ان م�ی ده�د ک�ه عل�ی چيزها

االصول می توان به همه زوايا و اليه های درون خودش توجه بکند ول�و دش�وار اس�ت ام�ا عل�ی 

م�ی توان�د ادل�ه نقل�ی برش�مرد و  را ک�ه ق�بال خوان�ديم موارديبعضی از همان  .االصول می شود

ان االنس�ان عل�ی نفس�ه هم می توان به آن اض�افه ک�رد م�ثال آن آي�ه ش�ريفه (  راموارد بعضی از 

اطالق اين آيه اقتضا می کن�د ک�ه بت�وان در » ) ۱۳سوره قيامت / ايه« بصيرة ولو ألقی معاذيره 

  .واقع می تواند انسان به همه زوايای خودش وقوف پيدا بکند

 ولو ألقی معاذيره) نكات موجود در آيه( ان االنسان علی نفسه بصيرة

 »بصيرة«كلمه ـ ۱
  مفسرين در مورد بصيرة دو احتمال دادند:

 يه مذكورهآدر » بصيرة«احتماالت موجود در 

 .استتای مبالغه  »ة«تاي بصيرت: يک

 اس�ت ع�دلٌ  از ب�اب زي�دٌ  ةدر اين صورت االنسان علی نفسه بصير دو: بصيرة ، مصدر است. و

 هر يک از اين دو احتمال تأکد و مبالغه را می رساند و تفاوت چنداني با هم ندارند كه 

 »ولو القي معاذيره«ـ ۲
انس�ان ب�ه تم��ام وج�ود و زواي��ای خ�ودش و خويش��تن اي��ن اس�ت ك��ه »و ل�و ألق��ی مع�اذيره« مفه�وم 

 خويش واقف است و آگاه است ولو اين که بهانه بياورد و عذر بياورد. 

 درجات عذرآوردي
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که درجات دارد ممکن است عذری باشد ب�ه نح�وی خ�ود او را (م�ثال ؛ چه عذرهايی باشد معاذير

 يحسبون انهم يحسنون صنعا ) است چون عذری که ما می آوريم درجات دارد:

 بعضی از عذرهاست که خيلی خوب می دانيم و بهانه می تراشيم. ـ۱

 گاهی طوری است که خودش هم واقعا فکر می کند که يک عذری است ول�ی اگ�ر ي�ک کم�ی ـ۲

 .دقت بکند می فهمد که عذر نيست

اگ�ر اط�الق  شامل هر دو مورد عدر آوري م�ي ش�ود و م�ا( ولو القی معاذيره ) اطالق دارد و...

و  را بپذيريم يعنی حتی عذر تراشی هايی که به نحوی خود شخص را هم به اشتباه انداخته است

 ظاهرا اطالق قضيه شامل اين مورد هم می شود.

 ل االنسان علي نفسه بصيرة)در ( ب» نفسه«ـ ۳
 اطالق دارد.( بل االنسان علی نفسه بصيرة)نفسه در 

 معاني نفس
 دو معني دارد: يعنی هرچه مربوط به نفس اوست» نفسه«

 يک: نفسه ، يعنی بر ذات خودش

 دو: نفسه ، يعنی ذات با همه متعلقاتش 

اخت نس��بت ب��ه نف��س، نيس��ت و آي��ه م��ی خواه��د بص��يرت و ش��نص��حيح عل��ی القاع��ده احتم��ال اول 

نشان می نكته تجليات نفس ، افعال نفس و قوای نفس و عملکردهای نفس است بنابراين خود اين 

بنابراين اطالق همه  .که اينجا می گوييم آدمی با همه آنچه که در درون او وجود داردايندهد که 

 .شامل مي شودزوايای وجود انسان را 

 نتيجه:
رمايد آدمی بر همه وجود خودش بصير و آگاه است و اگ�ر ه�زار ن�وع تأکيد و تأکدی می فآيه با 

عذر هم بياورد حتی عذرهايی که خود او را به اشتباه انداخته است ب�از آن ام�ور ذات�ی و اص�لی 

  .که در حوزه وجود خودش است از اشتباه ، خطا يا غير آن نمی تواند خفای مطلق داشته باشد
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 اشکال و إن قلت:
کم و موضوع اين آيه انصراف دارد به آگاهی به اموری که در سعادت و شقاوتش با مناسبات ح

مؤثر است چون آيه در اين مقام است يعنی ( بل االنس�ان عل�ی نفس�ه بص�يرة ول�و ألق�ی مع�اذيره) 

 يعنی در آن اموری که در سعادت و شقاوتش مؤثر است.

 جواب إن قلت:
ئن ب��ه اي��ن انص��راف بش��ود ک��ه ش��ايد در آن باي��د ش��خص مطم�و اي�ن ادع��ای انص��راف اس��ت اوال: 

 .تأملی باشد

است يعنی ولو به اطالق اوليه نيست يعنی همين ام�وری  امر مطلوبيدر همين محدوده هم  :ثانياً 

که در سعادت و شقاوت هم مؤثر است گاهی مخفی می شود و خيلی ابهام پيدا می کند در هم�ان 

به هرحال آن بصيرت محقق است و نمی ش�ود ب�ه  حوزه هم آيه باز می فرمايد که شمول دارد و

طور کلی خفا پيدا بکن�د. دائ�ره آن ادع�ا ي�ک مق�دار اض�يق م�ی ش�ود ام�ا در ع�ين ح�ال ب�از قاب�ل 

 استشهاد است اگر کسی استشهاد را هم بپذيرد.

 موارد رويكرد نقلي 
 (بل االنسان علی نفسه بصيرة ولو القی معاذيره)آيه يک: 

هم�ان امک�ان  ح�ديث تبع�ا اط�الق دارد و اط�الق نفسه فقد عرف ربه) هم( من عرف دو : حديث 

 معرفت با همان مقدماتی که در اين حديث است.

اين آيه مربوط به قيامت است ولی اطالقش ولو اين که  :مرحوم عالمه راجع به اين آيه فرمودند 

ست بدين شکل تفس�ير ست که الزم نيبه گونه ايبر قيامت هم می تواند منطبق باشد ولی اطالقش 

گفت شاهد بر احتمال دوم که آن را  مي توان بکنيم چون اطالقش طوری است که همين اآلن هم

ب�ا احتم�ال دوم بيش�تر ارتب�اط دارد ، در و اين احتمال  است» ولو ألقی معاذيره« تقويت می کند 

کمت�ر م�ی آخرت خيلی جای عذرتراشی نيست ولی عذرتراشی بيشتر در دنيا اس�ت و در آخ�رت 

 توان عذر آورد ، اين هم شاهدی است که اطالقش قابل تطبيق بر اين دنيا هم هست. 

القی ول��و« در س��ياق اي��ن آي��ات دارد ک��ه  ب��ل االنس��ان عل��ی نفس��ه بص��يرة ،... ف��اذا ب��رق البص��ر 

هيچ مستبعد و در هر حال بل االنسان علی نفسه بصيرة ، استدراکی که دارد می شود » معاذيره
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دليل بر اين نمی شود که سياق  ن دنيا هم شخص آگاهی و وقوف دارد،می گويد در هميو نيست 

 .حتما اين هم مربوط به قيامت می شود

يک وعده ای است که شمول و اط�الق دارد. » سنريهم آياتنا فی اآلفاق و فی أنفسهم« ـ حديث ۳

ء انف�س اس�ت اي�ن م�ی که ج�ز آياتمان را در آفاق و انفسشان به آنها نشان می دهيم يعنی تا هرجا

عل�ي مخفی شناخته شود، اين نشان می دهد که هرچه در آنجاست  و، لحظه ای ،تواند در روزی

 .قابل ارائه و شناخت استاالصول 

چه که در دنيای درون ما هست قابل شناخت است، غي�ر از اي�ن ک�ه ب�ا روش ه�ای آن بحث سوم:

راه نم��ود و آث��ار و روش ه��ای علم��ی ي��ا ب��ا علم��ی ک��ه کس��ی ه��م منک��ر آنه��ا ه��م نيس��ت يعن��ی از 

استدالالت عقلی همه چيز علی االصول قاعدتا قابل شناخت است ولی غير از اين شناخت از راه 

توسط خود شخص هم علی االصول بايد ميسر ، آن شناخت از درون مظاهر و شناخت از بيرون

ب��راي اف��راد و ممک��ن اس��ت  باش��د، دي��ر و زود داش��تن، ي��ا دش��واری ي��ا آس��انی آن ف��رق م��ی کن��د و

 شرايط متفاوت باشد.

 »قل الروح من امر ربي« احتماالت موجود در مورد 
 (يسألونک عن الروح، قل الروح من أمر ربی)

يعنی در واق�ع دارد نمي توان آن را شناخت و چون قابل شناخت نيس�ت ، ج�واب نم�ي ده�د،يک: 

 .سلب امکان شناخت می کند

 ال را مي پذيرداين احتمدو: مرحوم عالمه 

پاسخ به نفی نيست که اصال سؤال نکنيد، اين جور نيست که التسألوا ع�ن اش�ياء اين پاسخ خدا ، 

 )اقویاحتمال( .تحيل أو صعبٌ باشد ، التسألوا عن الروح الن معرفته ـ مثال ـ مس

 احتماالت نفس:
 نفس سه اصطالح دارد :

 يک: به معنای ذات الشیء

 از جسم و بدن دو: به معنای انسان مرکب

 سه: به معنای روح

 دو احتمال دارد: )يسألونک عن الروحبنابراين (
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يک:  احتمال اول اين است که ـ همان نظير التسألوا عن اشياء ـ است يعنی س�ؤال نکني�د و نم�ی 

 توان به اين پاسخ داد.

از  در واق��ع خداون��د متع��ال ب��ه آن يک��ی »يس��ألونک ع��ن ال��روح ق��ل ال��روح م��ن ام��ر رب��ی« دو: 

 .مهمترين عناصر شخصيت و روح دارد اشاره می کند

 ديدگاه هاي موجود در مورد ( روح)
 :مبنای احتمال اول

 .يک: اصال قابل شناخت نيست

 است.  و دشوار صعب آن دو: شناخت

 ما سه احتمال پيش می آيد:  بنابراين در کل

 .يک: اصال قابل شناخت نيست

 ل نکنيد.دو: شناخت اين  دشوار است ولذا سؤا

تجلی خدا را به قسم خلق و امر تقسيم می کند که از آيات هم استفاده می عالمه مي فرمايد: سه: 

 يعنی اين از اصول روشن است که خلق و امر دارد. » له الخلق و له األمر«شود که 

ن خل�ق از قبي�ل آ، انما االمراذا اراد شيئا يقول له کن فيکون) ام�ر او مقدمه دوم اين است که امر

جا ما شاهدش هستيم نيست، بلکه يک نوع تجل�ی م�اورايی اس�ت و ي�ک حال�ت تدريجی که در اين

 ملکوتی دارد و امر آن است که مربوط به فعل و انفعالهای دنيايی به آن شکل نيست.

بنابراين قل الروح من امر ربی می گويد حقيقت روح از نوع حقايق امريه است نه خلقي�ه، البت�ه 

 .ين برای همه ساده و آسان نيستخود فهم ا

و  اقرب احتماالت احتمال سوم است و اصل اين است که وقتی سؤال م�ی ش�ود باي�د ج�واب بده�د

يک واژه ای است که اينجا استعمال » امر«، از طرف ديگر پاسخ بدهد ظاهر اوليه اين است که

، اي�ن تعري�ف ک�رده اس�ت قرآن اي�ن واژه راشده و در قرآن می بينيم معنی و مفهوم دارد و خود 

که بگوييم اين يک اصطالح ديگری است غير از آن أمری که در جاه�ای ديگ�ر آم�ده اس�ت اي�ن 

 هم يک مسأله بعيدی است.
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 تفاوت روح و نفس:
ب�ا نف�س اي�ن اس�ت ک�ه نف�س دو اص�طالح  روح روح و قلب همه ُبع�د مج�ردی انس�ان اس�ت، ف�رق

 :دارد

 ؛ مرکب از جسم و بدن ـ ۱

 حي ـ جنبه رو۲

می گويند همان ُبعد  که به صورت گاهی گفته می شود فالسفه در همين اصطالح( جنبه روحي)

، جوهر مجرد آدمی گفته می شود هم قل�ب و ه�م نف�س و ه�م روح ، منته�ی نف�س ب�ه مجرد انسان

ولی روح که م�ی گ�وييم اي�ن ُبع�د ت�دبيريش خيل�ی  مي گوييم، اعتبار اين که تدبير در بدن می کند

نيست و اينها با يک اعتبار از هم متفاوت می شود و اال همه اينها اشاره به ي�ک حقيق�ت ملحوظ 

 می کنند همان جوهر مجردی که اصل وجود انسان است.

 »و ما أوتيتم من العلم اال قليال «  :نکته چهارم

ي��ک ش��ناخت  شش��ناخت قاب��ل ش��ناخت اس��ت ول��يق��رآن در واق��ع م��ی خواه��د بفرماي��د حقيق��ت روح 

به هر حال اين آيه در مجموع نمی تواند به يک داللت واضحه ق�اطعی داش�ته باش�د .يستآسانی ن

 .برای اين که اصال روح را نمی شود شناخت

 اشکال دوم:
 از داليل متعددی است که می گويد به جايی می رسد که صم بک�م عم�ی» صٌم بکٌم عمیٌ « دليل 

هايی که قرآن روی آن تأکيد دارد آيات  يک بخشی از آن شناختو يعنی واقعا نمی بيند  مي شود

 أنفسی است و می گويد اين آيات را ديگر نمی بيند. 

 جواب اشکال:

 دو جواب دارد :

بلكه مي فرمايد في الجمل�ه شناخت آنچه در درون است را نفي نمي كند  »صٌم بکٌم عمٌی «يک: 

 نه بالجمله برخي به اين مرحله مي رسند.

اتی ب��ا اي��ن ن��دارد ک��ه در هم��ان لحظ��ه ه��م ب��از ش��ناخت ه��ای ک��امال مناف��» ص��م بک��م عم��ی« دو: 

ارتکازی مخفی است که هم�ان لحظ�ه ه�م قاب�ل ش�ناخت و قاب�ل بازگش�ت و توب�ه اس�ت يعن�ی م�ی 
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تواند يک جوری بازشناسی بکند که برگردد همان چيزهايی که در سعادتش مؤثر اس�ت ول�ذا آن 

 هم شايد نتواند اشکالی به اين بحث باشد.

 رتبه و منزلت بخش پنهان و ميزان اثرگذاری و نقش آن در زندگی هست.  :چهارم بحث

فرويد روی يک نگاه و نظريه ای می گوي�د ي�ک چي�زی در وج�ود انس�ان ب�ه ن�ام نه�اد هس�ت ک�ه 

حتی در آنجاهايی که هيچ حسی هم نمی ش�ود  اصال آن سيطره کامل بر همه امور انسان دارد و

است و مخفی ب�ه آن معناس�ت و ي�ک س�يطره فع�ال دارد و تع�ابيری کامال خودش را مخفی کرده 

که در اين کتب آمده است اين است که می گويند انسان مث�ل ي�ک ک�وه يخ�ی اس�ت ک�ه در اعم�اق 

يک اقيانوس يا مثال در قطب اين جوراست که کوه يخی که در اعماق اقي�انوس ريش�ه دارد و ده 

بتنی است بر يک بخش اعظم�ی ک�ه ش�ايد ص�د براب�ر ، يا پنج مترش را نشان می دهد ولی اين م

و مبناس�ت و اي�ن ج�ور نقش�ی دارد ک�ه آن بخش آشکار و قابل رؤيتش باشد و آن م�ی گوي�د بني�اد 

معموال متودولوژيش در خود روان شناسی و روان کاوی ،  البته گفتيم با همان روش های علمی

قرار دادند و گفتند با چهارتحلي�ل روان�ی  خود او و بعد شاگردان او اين را مورد خدشه و مناقشه

، ح�اال آن ک�ه نق�ل ه�ای علم�ی و ک�رد ومشاهدات نمی توان اين جور امری را با اين شکل اثب�ات

روان شناختی قصه است که مهم است و کار هم در اين زمينه صورت گرفت�ه اس�ت بح�ث ه�ايی 

 .که در نقد ايشان صورت گرفته است

وری ک�رد ک��ه ي��ک بع��دی از شخص�يت باش��د نه��ان باش��د ، بس��يار دا نم��ي ت��واناز رويک�رد عقل��ی 

عظيم و وسيع باشد و خيلی شايد نشود با ديدگاه ه�ای عقل�ی توجي�ه ک�رد . ب�ه ه�ر ح�ال ي�ک ام�ر 

ستدالالت عقلی اين را توضيح داد هرچند ممکن است مقدمات واضحی وجود ندارد که بتوان با ا

چي�زی ک�ه عظم�ت اي�ن ُبع�د از قض�يه را بي�ان  آن و مباحث و استحساناتی وجود داشته باشد ولی

 .بکند وجود ندارد

با يک درون کاوی آدم بفهم�د  ادعا كرد كهاينجا بحث کرد و  نمي توان با نگاه تجربه درونی هم

که چقدر نقش و تأثير دارد گرچه گفتيم علی االصول قابل شناخت اس�ت ول�ی واقع�ا ممک�ن اس�ت 

ند با يک چيزهای خاص�ی باي�د انج�ام بگي�رد آن ه�م ب�ه ه�ر يک امر صعبی باشد و هر کسی نتوا

 نيست. حال خيلی راه گشا
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ح�د و ح�دود آن ام�وری ک�ه نه�ان و داوري ك�رد و ي�ات ، رواي�ات ـ م�ی آمنطق دين�ی ـ  از ديدگاه

 .گرچه آن اصول قابل شناخت است  را معين كرد مخفی است

دي�دگاه فروي�د بعض�ی م�ی گوين�د م�ا باي�د و بن�ابر  فرويد را ج�زء جبرگراه�ا م�ی دانن�داز آنجا كه 

معموال م�ی گوين�د ؛ کامال جبری باشيم ، بعضی می گويند دايره اختيار بسيار بسيار محدود است

نهادی است که يک سيطره و هيمنه ای دارد که کّل رفتارها را شکل می دهد منتهی در مواجهه 

  . دهد با يک رفتارهايی ، يک مقدارتغيير شکل و رويکردی صورت می

اگر اين گونه باشد فقط در منطق دينی می توان گفت آن اليه های پنهان هرچه باشد و هر نوعی 

چه ک�ه در بح�ث . اين يک امری است که بنابر آنببرد که باشد نمی تواند انسان را به طرف جبر

ی جبر و اختي�ار باي�د بح�ث بش�ود و عل�ی القاع�ده مجموع�ه آي�ات م�ا را ب�ه ي�ک نظري�ه اختي�ار م�

رساند با ح�دودی ک�ه در ج�ای خ�ودش تفس�ير ش�ده اس�ت ک�ه البت�ه تفاس�ير متف�اوت و متع�ارض و 

  .متضادی دارد نمی شود آن را نفی کرد

 نتيجه: 
اين است که يک چيز واضحی که انسان بتواند پيدا بکند که دايره و دامنه آن امور  مطلب حداقل

فقط آنچه که می توانيم بگ�وييم آن در  نهان و مخفی را بخواهد مشخص بکند خيلی واضح نيست

حد جبر نمی تواند باشد و با توجه به نکته قبلی که خفاءعلی االطالق نداريم تبعا نگاه م�ا ب�ه اي�ن 

بحث و بحث های آينده هم تفاوت پيدا می کند برای اينک�ه س�ّر و أخف�ی ، ي�ا يح�ول ب�ين الم�رء و 

ر حالت سر پيدا بکن�د ي�ا حال�ت جه�ر پي�دا قلبه آن بخشی نسبی است و ممکن است در شرايطی د

بکند و لذا اين که به طور کلی بگوييم حالت سّر است و مطلق چون نداريم نمی شود گفت بخش 

اعظم انسان است و خيلی واضح نم�ی ش�ود آن را پ�ذيرفت فق�ط آنچ�ه ک�ه م�ی توان�د گف�ت نظري�ه 

حالت مکانيکی ب�ه شخص�يت داده جبرگرايی که از ديدگاه فرويد استنتاج استفاده می شده است و 

 می شده اين قابل قبول نيست.
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